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Sosyal medya projesi olan 

S a m s u n g ’ a …
19 ülkede birden düzenlenen “Samsung Mobilers”ta, 
üniversitelilerin sosyal medya ve pazarlama projeleri yarışacak.

Almanya, Kore, Çin’den sonra bu yıl Türkiye dahil 19 ülkede daha gerçekleşecek olan Samsung 
Mobilers projesi, üniversitelerin yetenek ve yaratıcılıklarını arttırmak ve iş dünyası öncesinde 
gerçek bir deneyim yaşamaları için düzenleniyor. “En iyi” Mobiler’lar, Samsung Türkiye’de staj 
yapma ve Güney Kore’ye giderek diğer ekiplerle buluşacak.
Facebook, Twitter hesapları, Blogları ile  sosyal medyayı aktif ve etkin olarak kullananlar, girişimci 
ve yaratıcı olanlar ile Bilgi , Boğaziçi, İstanbul Teknik, Marmara ve Yeditepe üniversitelerinde 
okuyanların başvurabileceği yarışmada 5 Şubat’a kadar başvurular, kabul edilecek. Proje 
kapsamında takımlar, kendilerine verilecek haftalık ve aylık görevler doğrultusunda; on-line 
ve off-line projeler gerçekleştirecek. Yarışmayla, gençlerin üzerinde çalışacakları konuyu en 
çarpıcı ve en etkili şekilde anlatacaklarına inandıkları fikri bulmaları ve fikirlerini en fazla insana 
yaymaları amaçlanıyor. 
Pazarlama yeteneğine güvenen, sosyal medyada aktif, yaratıcı ve girişimci üniversiteliler arayan 
projeye katılım için, Facebook’taki  “SamsungTurkiye”  adresindeki veya www.samsungmobilers.
com’daki başvuru formunun doldurulması yeterli. Başvuru yapacak üniversiteliler, kendileriyle 
birlikte aynı üniversitede okuyan 2 takım arkadaşıyla birlikte, kendilerini tanıtan, en fazla 40 
saniyelik bir video çekerek projeye başvurabiliyor. 15 Mobilers ile birlikte, 5 takımdan oluşacak 
projenin seçilen takımları, en geç 13 Şubat tarihinde Facebook üzerinden duyurulacak. 
Yarışma sayesinde takımlar; hem pazarlama ve sosyal medya alanında doğrudan deneyim 
kazanarak kendilerini mesleki açıdan geliştirebilme, hem de proje süresince sektörün uzmanlarıyla 
tanışarak onların deneyimlerinden yararlanma şansı yakalayacak.  Aylık değerlendirmeler 
sonucunda en iyi Mobilers takımına çeşitli ödüller vaat eden projenin en dikkat çekici ödülleri, 
projenin en iyileri olarak seçilen Mobilerların Samsung Türkiye’de staj yapma ve Kore seyahatine 
katılıp diğer ülkelerin Mobilers takımlarıyla tanışma şansı elde edecek olması. 
• Başvuru tarihi: 23 Nisan – 11 Mayıs
• 30 Mobilers adayının belirlenmesi: 14 Mayıs
• 30 Mobilers adayı ile yüz yüze görüşme: 17 – 18 Mayıs
• 15 Mobiler seçimi: 20 Mayıs
• Proje başlangıç tarihi: 24 Mayıs
• Proje bitiş tarihi: 31 Ağustos

Erişimi 
durdurulup 
açılan Fizy’e, 
dünya çapında 
birincilik

Müyap’ın başvurusu üzerine tedbir amaçlı olarak kapatılan Fizy’nin 
tedbiri kalktı ve site, En İyi Müzik keşfi dalında birinci oldu.

Kullanıcıların kolay ve hızlı bir şekilde müziğe ulaşabilmeleri amacıyla 25 Aralık 2008’de Ercan 
Yaris tarafından kurulup dünyada ses getiren müzik sitesi haline gelen Fizy, Müzik Yapımcıları 
Meslek Birliği’nin (Mü-Yap) başvurusu üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’nın 17 Aralık 2010 tarihli 
kararı gereği 28 Aralık 2010’da erişime kapatıldı. 
Bu arada Fizy, dünyanın en çok okunan teknoloji haber sitelerinden Mashable Awards ödüllerinde 
En İyi Müzik Keşfetme Servisi dalında 7 Ocak 2011’de birincilik ödülü aldı.
MÜYAP’ın, “telif haklarını çiğnediği gerekçesiyle” kapatılması talebinde bulunduğu Fizy.com, 
Beyoğlu Başsavcılığı’nın talebi yerinde bulmasıyla siteye olan erişimi kapattı. MÜYAP Başkanı 
Bülent Fora, yaptığı açıklamada Temmuz ayında Fizy.com’a ihtar çektiklerini, ardından defalarca 
telif hakları konusunda yapılan görüşmelere rağmen bir sonuç alınamaması nedeniyle son çare 
olarak başsavcılığa başvurduklarını belirtti. Amaçlarının hak sahiplerine telif haklarının ödenmesi 
olduğunun altını çizen Fora, bu konuda bir anlaşmaya varıldığı takdirde yasağın kalkacağını 
sözlerine ekledi.
Fizy’nin kurucusu Yaris ise, kişisel blogundan yaptığı açıklamada, Forta’nın sözlerini yalanlayarak, 
görüşmeler sırasında Mü-Yap’ın öne sürdüğü koşulları kabul ettiklerini ancak Mü-Yap yetkililerinin 
“telefonlara bile çıkmadığını” öne sürdü. Yaris, tüm yazışma ve belgeleri avukatları aracılığıyla 
mahkemeye sunarak erişim engelleme kararına itiraz ettiklerini belirtti.
Açıldı açılıyor ama…
Kapatılan Fizy.com sitesinin tedbiri 10 Ocak 2011’de kalktı. Ancak sitenin Türkiye’den erişime 
açılması için bürokratik süreç henüz bitmedi. Fizy.com yetkililerinin pcextra.com.tr’ye yaptıkları 
açıklamaya göre, “Tedbir amaçlı erişim engelleme kararı kaldırıldı ancak süreç hâlâ bitmedi. İşin 
bir de bu kaldırma kararının ilgili makamlara iletilmesi, ayrıca şikâyete konu ilgili taraflara tebliğ 
edilmesi ve ondan sonra konunun taraflarından biri olan Müyap’ın atacağı adımların beklenmesi 
var. ”

Tüm dünyada günde ortalama 700 bin ziyaretçisi bulunan Fizy.com’un neredeyse yüzde 60’ından 
fazlasını Türk kullanıcılar oluşturuyordu. Fizy’nin erişiminde yaklaşık 75 milyar mp3 olmasının 
yanı sıra 30 dilde hizmet verebildiği için artık dünya çapında bir Türk markası olarak tanınıyor. 
Site, aralarında New York Times’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü yabancı basın kuruluşuna 
başarılarıyla haber olmuştu.
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